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Ако искате мислещи
младежи, наблегнете
на географията
В това са сигурни експерти от Асоциацията на професионалните
географи и регионалисти

В

ъзстановяване
на броя на часовете по „География и икономика“ на 2 часа
седмично в прогимназиалния и гимназиалните етапи на образование, включително добавяне на 2 часа
седмично в XI и XII клас. Не на
второ място, равнопоставено
включване в учебното съдържание на предмета „Гражданско образование“ на тематични
области, пряко свързани с
географската наука – културна,
политическа и електорална география, регионално развитие
и териториално устройство,
международни икономически
отношения. Задължително е и
участието на преподаватели по
география в работните групи
по държавните образователни
стандарти. За това накратко
настояват специалистите, обединили се в Асоциацията на
професионалните географи и
регионалисти.
Какви специфични задачи
има Асоциацията във връзка
с обучението по география в
училище? Всеизвестен факт
е, че този предмет си остава и
един от най-желаните за явяване на матура. „Според нас
българското училище играе
ключова роля за статута на
географията в обществено-

Според специалистите часовете по география в училище са недостатъчни
то съзнание“, категоричен
е доц. Иван Дреновски от
Югозападния университет
„Неофит Рилски“ и член
на Управителния съвет на
Асоциацията. Училищната
география има решаващо
значение за формирането на

национална идентичност и
активна гражданска позиция сред младите хора. Тя
е гарант за националната
сигурност и демократичното
развитие на всяка една държава. Предвид очевидните
индикации за огромния спад

Над 1000 са вече членовете
на организацията
Асоциацията на професионалните географи и регионалисти е учредена преди
по-малко от година. „Oсновните ни задачи
са свързани с координиране на дейността
и представителството на българската
професионална общност на географите и
регионалистите пред гражданското общество“, разказва за „Аз Буки“ председателят
на Асоциацията доц. д-р Марин Русев от Геолого-географския факултет на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“. Географската наука има огромен приложен потенциал за ефективно регионално развитие,
което все още не се познава добре, а следователно и не се използва добре, продължава
той. И подчертава, че оглавената от него
структура, подпомагайки взаимодействието между специалистите в тези научноприложни области и органите на властта
на всички нива, ще направи по-адекватна
регионалната политика в България.

В момента към Асоциацията са привлечени близо 1000 души – предимно преподаватели по география. Но в нея има място и за
всеки специалист с ясно изразена практическа насоченост към проблеми и политики с
пространствена специфика – регионалисти,
икономисти, историци, геодезисти, специалисти в областта териториалното планиране,
опазването на околната среда и много други,
казва доц. Русев. С други думи – търсят се
съмишленици сред всички професионални и съсловни общности. Особено активна е колегията от висши училища, в които географията
се изучава като самостоятелна или хибридна
педагогическа специалност – СУ „Св. Климент
Охридски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, ВТУ „Св. св.
Кирил и Методий“ и ШУ „Епископ Константин
Преславски“, както и от институти на БАН.
Вече са учредени регионални клонове на Асоциацията в 23 областни административни
центъра на страната.

в нивото на географските
знания в българското общество през последните 2 – 3
десетилетия, най-актуалната
задача на Асоциацията е предприемането на конкретни
стъпки за приоритетното
развитие на географското
образование, продължава
доц. Дреновски.
Според него, въпреки присъщата интердисциплинарност,
днес училищната география
е лишена от полагащото й се
обществено признание. Забравяме или не си даваме сметка,
че става дума за уникален синтетичен учебен предмет, който
формира комплексна картина
на света в неговото единство
и многообразие. Географският
анализ изисква широка обща
култура и създава умения за
комбинативно и логично мислене, което я прави приоритетна за всяка образователна
система.
Каква е обаче действителната картина в нашето училище? Часовете по география
според специалистите с а
крайно недостатъчни. В разрез с образователните ни традиции през 2001 г. хорариумът на предмета „География“
е редуциран от 2 на 1,5 часа
седмично, въпреки разширяването на съдържателната му
същност със сегашното му

наименование „География и
икономика“.
В предишни периоди хорариумът е бил средно около
2 задължителни часа седмично във всеки от класовете, в които се е изучавал,
т.е. общо 12 – 14 часа седмично, уточнява доц. Дреновски. Сега общият брой
часове задължителна подготовка във всички класове
(V – X), в които се изучава предметът, е сведен до
едва 9 часа седмично. За
целия период на обучение
в прогимназиалния и гимназиалния етап хорариумът
по предмета е 312 часа. В
гимназиалния етап е едва 108
часа, за разлика от редица
други матуритетни предмети
с двойно и тройно по-голям
брой часове.
В съответствие с първия
принцип, посочен в чл.3 на
проектозакона за предучилищното и училищното образование, то следва да се развива при отчитане на интереса и
мотивацията на учениците и
да е ориентирано към прилагане на усвоените компетентности на практика. „Според
нас географията е един от найпредпочитаните и благодатни
предмети за реализацията на
тези приоритети“, категоричен е доц. Русев. Аз Буки

